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1992

Start
Verzamelen in Café-Restaurant "De Stuttenburgh" te Monnickendam,
te bereiken via de N247 Amsterdam-Volendam-Hoom,
afslag Monnickendam (adres: HaringburgwaI2-5,
tt 02995 - 1869), om 10:00 uur.
Vertrek 10:30 uur.
.
De Stuttenburgh heeft tevens een uitgebreide collectie antieke
speeldozen, grammofoons, klokken, scheepsinstrumenten e.d.
ter bezichtiging gesteld. Tegenover het etablisement bevindt
zich een ruime parkeerplaats aan de haven.

Route
Vanaf parkeerplaats re en op de N247 weer re richting Edam.
Na 500 mtr re richting Katwoude.
Hoge Dijk volgens langs de Gouwzee richting Volendam.
Op T-kruising re (Kathammer Zeedijk).
1e Straat re (Zuideinde) langs de havens (Noordeinde).
Over Zuidpolder Zeedijk richting Edam.
Langs de sluizen Ii aanhouden (Keetzijde). .
Na flauwe bocht naar links, re af 2 ophaalbruggetjes over, dan weer re
Langs het Oorgat naar de dijk en dan Ii af de dijk op.
Dijk volgen richting Warder.
Aan de westzijde van de dijk bevinden zich grote waterpartijen,
ook wel "wielen" genaamd. Dit zijn voormalige dijkdoorbraken
geweest. Vanuit Edam zijn dat de "Groot« Braak", de "Moordenaars
Braak" en de "Hoogerdijk Braak" vlak voor Warder.
Bij begin bebouwde kom Ii af door Warder heen richting Oosthuizen.
Na spoorlijn en brug re af richting Etersheim.
Op dijk Ii af richting Schardam.
Westerdijk volgen door Scharwoude richting Hoorn.
Hoorn is de grootste stad van West Friesland. De natuurlijke haven
heet "Het Hoornsche Hop". Geboortestad van Jan Pietsz. Coen en
schipper Wil/em IJsbrandtsz. Bontekoe. Verkreeg stadsrechten in
1357. In de 16e en 17e eeuw handelscentrum van de VOC.

De Westerdijk blijven volgen tot in Hoom.
Vlak voordat de Westerdijk dood loopt, Ii africhting centrum (grote Oost).

Fb
Koffiepauze in Café-Restaurant
(± 11 :45 uur)

Ir

02290 ~ 15195

Via de straten Grote Oost en Kleine Oost naar de N302
Vlak vóór de N302 re af de Schellinkhouterdijk op.
Dijk blijven volgen, gaat over in Zeedijk richting Schellinkhout.
Na Kraaienburg, na ongeveer 400 mtr Ii af richting Wijdenes.
Door Wijdenes op T-kruising re, daama Ii en weer re richting Hem.
In Hem bij toren rechtdoor richting Venhuizen.
In Venhuizen op T-kruising li, op grote kruising re.
Na gemeentehuis Ii en dan op T-kruising re richting Oostergouw.
Rechtdoor tot dijk, dan Ii af de dijk op richting Enkhuizen.
Historische havenplaats aan de ·Oostkaap" van West Friesland.
Stadsrechten gekregen in 1355. Bekend is de haventoren "De .
Drommedaris".
Dijk volgen tot aan de N302, dan re af.
Op kruising re af richting EnkhuizenlLelystad, meteen daama Ii af.
De Flevolaan blijven volgen, re aanhouden via de Bosmankade langs
het station, langs Nieuwe Doelen re af (Paktuinen) richting Drommedaris.
Bij Drommedaris Ii over smalle ophaalbrug, dan direct weer Ii (Dijk).
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"De Waagh", Waagplein,

Fb
,

Lunch in Restaurant "Markerwaard",
(± 13:00)

Dijk 62,

ti

02280 - 13792

Vanuit Restaurant re af Dijk volgen, re aanhouden, dan Ii af (Westerstraat)
Langs de Koepoort over het Westeinde re af Randweg op.
Bij kruising re af (Lindenlaan) en (Dreef). OpT-kruising Ii af (Noorderweg)
Noorderdijk oprijden langs het IJsselmeer richting Oosterdijk.
Langs Andijk en Geuzenbuurt richting Wervershoof.
Op grote weg richting Onderdijk.
In Onderdijk Ii af richting Oostwoud.
Vlak vóór Oostwoud re af (Vereweg)
Bij aanduiding doodlopende weg Ii af, op T-kruising re af (Almereweg).
Rechtdoor blijven rijden richting Medemblik.
Medemblik dankt zijn naam aan het voormalige riviertje De Leek:
Medemeleke. Medemblik verwierf stadsrechten van graaf Floris V
in 1289. Deze heerser richtte er in 1288 een dwangburcht op:
Kasteel Radboud, vernoemd naar Friezenkoning Radbod uit de
8e eeuw.
Borden volgen "Kasteel Radboud" (zwarte letters, rode letters is een
fietsroute). Om het kasteel heen rijden.

Op grote weg re af. Vervolgens re af brug over, dan weer re langs het water.
Weg blijven volgen tot aan Station (Stoomtram museum)
Naast het station met de museumtrein bevindt zich het Bakkersmuseum (toegang f 2,- p.p.) 02274 - 5014. Een bezoek is de moeite
waard. Een specialiteit is de op ambachtelijke wijze gemaakte
taai-koe, medio november te vervaardigen tijdens de traditionele
koemarkt.

Fb
Koffiepauze in het Bakkersmuseum, Nieuwstraat 8, ti 02274 - 5014
(± 15:30 uur)
Langs station, over spoorlijn meteen li af.
Na bruggetje re af Westerdijk oprijden.
Vlak vóór A7 li af, dan re af, vervolgens rechtdoor.
Dan li af richting Lambertschaag en Abbekerk.
In Abbekerk re af langs Vekenweg richting Opmeer.
In Opmeer AC. de Graafweg recht oversteken.
Langs het water totaan kruising, dan Ii af, op T-kruising re af.
Langs Kerk rijden, dan op kruising Ii af richting Zandwerven.
Over Noordspierdijkerweg richting Spierdijk.
Door Spierdijk heen rijden richting Zuid-Spierdijk.
Weg vervolgen richting De Goom en Avenhom.
In Avenhorn rechtdoor richting Grosthuizen.
Direct schuin over grote weg re af richting Oudendijk.
Bij Oudendijk Ii af, direct weer Ii brug over, dan re af.
Vveg vervolgen richting Beets.
Onder A7 door en op N247 re af richting Volendam/Oosthuizen.
In Oosthuizen re af brug over, daarna Ii af, meteen weer Ii (niet
de brug over!!) de Oostdijk volgen langs de Beemster Ringvaart.
Langs Wijnfort totaan S10/N244.
Eindpunt in Purmerend, doorrijden vai Oostdijk totaan Zuiddijk.
Doorverbindingen via de A7 richting Zaandam/Coentunnel
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Met vriendelijke groeten,
Eric van Bruggen
Enrico Rikkers
Rien Braspenning
Carlo van Houten

4J Suggesties?

~ 07sep1992/motrip3.wri

Gaarne ideëen, suggesties, op- en/of aanmerkingen met betrekking tot
• Route patroon
.
* Stops onderweg
naar één van de volgende postvakken: 1084 (Eric), 3430 (Enrico) of 1393
(Cario).

